
          

 
Motie: Langetermijndoel Utrecht Toegankelijk in 2036
De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op donderdag 23 december bij gelegenheid van het debat over 
Toegankelijkheidsbeleid en uitvoering niet zonder ervaringsdeskundigen.

Constaterende dat:
1. Het in 2036 dertig jaar geleden is dat het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap werd 

gesloten in New York. Nederland ratificeerde het verdrag in de zomer van 2016.
2. Utrecht als stad werk maakt van het vergroten van de fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid voor 

iedereen.

Overwegende dat:
1. Toegankelijkheid de norm zou moeten zijn. Alle Utrechters, mét en zonder een beperking, moeten alle 

gebouwen, dienstverlening en openbare ruimte kunnen gebruiken.
2. Utrecht een voortrekkersrol speelt in Nederland als het gaat om het vergroten van de toegankelijkheid en een 

inspiratiebron kan zijn voor veel andere steden en regio’s, in Europa en de wereld.
3. Dat het formuleren van een stip aan de horizon (langetermijndoelstelling) een bijdrage levert aan het schetsen 

van de uitdagingen om onze stad echt ‘drempelloos’ te maken.
4. Het toegankelijk maken van onze stad een aanzienlijke inzet van de overheid en private partijen vraagt.
5. Dit niet zonder de inzet van ervaringsdeskundigen kan als experts en onmisbare partners om toegankelijkheid 

in de praktijk te brengen;
6. Het formuleren van een langetermijndoelstelling richting geeft, de urgentie benadrukt, commitment vraagt en 

kan bijdragen aan de gezamenlijke inzet van overheid en private partijen.

Spreekt als haar mening uit:
1. Ernaar te streven dat de gemeente Utrecht in 2036 voldoet aan de doelstellingen uit het VN-verdrag (in het 

bijzonder artikel 9) en daarmee de eerste volledig toegankelijke gemeente van Nederland te zijn.

En draagt het college op:
1. Deze langetermijndoelstelling nader uit te werken langs de lijnen van fysieke, sociale en digitale 

toegankelijkheid, te vertalen in concrete (haalbare en betaalbare) doelstellingen en aan te laten sluiten op de 
bestaande instrumenten (Toegankelijkheidsagenda, Utrecht Standaard Toegankelijk, Stadsakkoord 
Toegankelijkheid, etc.).

2. Hiervoor samen te werken met organisaties zoals SOLGU en ervaringsdeskundigen.
3. De raad voor de zomer 2022 te informeren over de uitvoering van deze motie.

En gaat over tot de orde van de dag.
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